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EDUCAÇÃO

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Direção-Geral da Administração Escolar

Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, Setúbal

Despacho n.º 5721/2016

Despacho n.º 5723/2016

Considerando que o Decreto-Lei n.º 125/2011, de 29 de dezembro,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 266-G/2012, de 31 de dezembro, e
102/2013, de 25 de julho, ao aprovar a nova orgânica do Ministério da
Educação e Ciência, criou a Direção-Geral da Administração Escolar,
abreviadamente designada por DGAE;
Considerando que o Decreto Regulamentar n.º 25/2012, de 17 de
fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-F/2012, de 31 de dezembro, aprovou o modelo de organização interna da DGAE, e a Portaria
n.º 30/2013, de 29 de janeiro, aprovou a estrutura nuclear dos serviços
e as suas competências;
Considerando que é imprescindível assegurar o normal funcionamento
dos serviços;
Considerando que a licenciada Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes, docente do quadro do Agrupamento de Escolas Pedro
Alexandrino, preenche os requisitos legais e possui o perfil e a necessária
experiência e aptidão técnica para o exercício das funções inerentes ao
cargo em apreço, conforme síntese curricular anexa:
1 — Nomeio, em regime de substituição, nos termos das normas
conjugadas dos artigos 2.º e 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
na sua versão atual, para o exercício de cargo de direção intermédia de
1.º grau, da Direção de Serviços Jurídicos e Contencioso, a licenciada
Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.
2 — O presente despacho produz efeitos a 26 de novembro de 2015.

No uso das competências que me são conferidas pela lei e em conformidade com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 23.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março (Orçamento de Estado para 2016), prorrogo a situação
de mobilidade interna intercategorias da Assistente Operacional Célia
Conceição Cruz Elódio Costa, para o exercício de funções de Encarregada Operacional, até 31 de dezembro de 2016.

20 de abril de 2016. — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar do Pranto Lopes de Oliveira.
Síntese curricular
Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.
Detentora do curso das Artes dos Tecidos da Escola Artística António
Arroio e do curso de complemento de formação da Universidade do
Minho, fez a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, tendo exercido funções docentes nos ensinos básico e secundário
entre os anos letivos 1980/1981 e 2000/2001 no ensino público, onde
exerceu além da docência, vários cargos nas áreas da gestão e administração escolar.
Em setembro de 2001 passou a exercer funções de jurista na Direção
Geral da Administração dos Assuntos Escolares. Em julho de 2004 foi
designada para o exercício do cargo de diretora de serviços de Assuntos
Jurídicos e do Contencioso, da Direção Geral dos Recursos Humanos
da Educação.
Em 2011, suspendeu o exercício no cargo de diretora jurídica, uma
vez que foi designada como Adjunta do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar. Em agosto de 2015 foi designada Chefe do
Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar.
Em novembro de 2015 foi designada Chefe do Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Educativo e da Administração
Escolar.
Detém, de entre outras formações, a pós graduação em Legística e
Ciência da Legislação, da Faculdade de Direito de Lisboa, o FORGEP do
ISCTE e a parte curricular do Mestrado de Políticas de Desenvolvimento
dos Recursos Humanos do ISCSP.
É docente convidada dos cursos de mestrado de Administração Escolar
e Supervisão Pedagógica no ISCE, desde 2008, formadora do INA, é
formadora da MICROSFT — Programa Líderes Inovadores, desde a
2.ª edição e foi docente convidada do IESG em 2011 no Curso de Pós-graduação de Especialização em Gestão — Gestão e Administração
Escolar.
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Despacho n.º 5722/2016
Nos termos do n.º 6 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro,
alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a
última redação introduzida pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, cessa
a comissão de serviço, em regime de substituição, no cargo de direção
intermédia de 2.º grau, da Divisão de Informática da Direção-Geral da
Administração Escolar, a licenciada Susana Carina Silva Ventura, nomeada através do Despacho n.º 520/2014, de 17 de dezembro de 2013.
O presente despacho produz efeitos a 13 de abril de 2016.
20 de abril de 2016 — A Diretora-Geral da Administração Escolar,
Maria Luísa Gaspar Pranto Lopes Oliveira.
209524875

15 de abril de 2016. — A Diretora, Maria Fernanda Resende Oliveira.
209516734

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Casa Pia de Lisboa, I. P.
Deliberação n.º 741/2016
Nos termos da Portaria n.º 24/2013, de 24 de janeiro, que aprova os
Estatutos da Casa Pia de Lisboa, I. P., e ao abrigo do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, de
22 de dezembro, no prosseguimento do cabal cumprimento da missão da
Instituição, tendo em vista a substituição da Diretora Técnica do Centro
de Educação e Desenvolvimento de Santa Catarina (CED STC), Lic.
Florbela Reis Costa, que cessou funções com efeitos a dezembro 2015,
deliberou o Conselho Diretivo (CD), em 13 de janeiro de 2016, proceder
à nomeação para o cargo de Diretor Técnico do referido CED, tipo 1,
cargo de direção intermédia de 3.º grau, da Lic. Raquel Monteiro Ferreira
Afonso, atendendo a que detém o perfil adequado ao cargo a prover,
reunindo os demais requisitos para o exercício do mesmo, tendo sido
autorizada a opção pelo vencimento da carreira de origem, nos termos
do n.º 3 do artigo 31.º do diploma acima referido.
Nota curricular
Formação Académica: Licenciatura em Educação Social pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, em 2006;
Bacharelato em Educação Social pela Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico do Porto, em 1998.
Percurso Profissional:
Desde setembro 2012, coordenadora da Equipa de Inserção Profissional da Casa Pia de Lisboa, IP;
De abril de 2009 a setembro de 2012, técnica superior dos Serviços
Técnicos de Apoio Socioeducativo, das Respostas Educativas e Formativas, do Centro de Educação e Desenvolvimento de Pina Manique, da
Casa Pia de Lisboa, IP;
De maio de 2003 a abril de 2009, técnica de educação na resposta de
Acolhimento Residencial do Centro de Educação e Desenvolvimento
de Pina Manique, da Casa Pia de Lisboa, IP;
De março a novembro de 2002, equipa de coordenação do Projeto
«Rede de Centros Socioeducativos», no âmbito do Programa «Ser
Criança» e Projeto «Viver», no âmbito dos Projetos de Luta contra a
Pobreza, ambos promovidos pelo Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da
Oliveira;
De janeiro de 2001 a novembro de 2002, diretora técnica do Centro
de Desenvolvimento Comunitário, do Centro Social e Paroquial N.ª Sr.ª da
Oliveira;
De março de 1999 a dezembro de 2000, coordenadora do Projeto
«Pórtico» (Projeto de Luta contra a Pobreza).
Formação profissional: Curso de Formação «Modelos e Práticas de
Gestão de Conhecimento», promovido pelo Centro de Formação da
Casa Pia de Lisboa, IP, em 2012;
Curso de Formação «Metodologias de Trabalho de Projeto», promovido pelo Centro de Formação da Casa Pia de Lisboa, IP, em 2009;
Curso de Formação «Modelo de Gestão e Organização Institucional»,
promovido pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, em 2009;
Curso de Formação «Acolhimento de Crianças com Perturbações
Emocionais e do Comportamento», promovido pelo Centro de Formação
da Casa Pia de Lisboa, IP, em 2008;
Curso de Formação «Gestão de Conflitos — Desenvolvimento de
Competências Sociais/Interpessoais», promovido pelo Centro de Formação da Casa Pia de Lisboa, IP, em 2008;

